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voor de aftrap

sc Heerenveen - FC Utrecht
Uit mijn onderzoek blijkt dat het gemiddeld 200 seconden duurt om ‘Voor de Aftrap’ te lezen. 
Vorige week belandde de bal binnen 129 seconden drie keer in het netje. Twee keer kon 
Erwin Mulder vissen, één keer scoorde Heerenveen. PSV – sc Heerenveen werd 2-2. Een 
opmars naar een eindsprint voor de play-offs?

Typisch Heerenveen. Thuis verliezen tegen 
PEC Zwolle en een week later gelijkspelen 
tegen PSV, in Eindhoven. Analist Hedwiges 
Maduro verwachtte dat PSV heer en meester 
zou zijn, zei hij vlak voor de wedstrijd. Ik 
dacht: die kent Heerenveen nog niet. Juist 
op de momenten dat je het niet verwacht is 
Heerenveen goed. Natuurlijk zat het soms 
mee, maar we hebben het punt niet gestolen 
uit Eindhoven. Mede dankzij dat puntje kan sc 
Heerenveen zich nog plaatsen voor de play-
offs.

Vorm
Waar wij hopen op een plek bij de eerste 8, 
is onze tegenstander van vandaag daar al 
zeker van. FC Utrecht staat 8 punten voor 
op Heracles, waardoor het de play-offs niet 
meer kan ontlopen. De ploeg van René Hake 
is goed in vorm. In de afgelopen weken werd 
er gewonnen van Willem II en FC Twente en 
gelijkgespeeld tegen Ajax.

Eigenlijk gaat het met Heerenveen de laatste 
weken ook niet slecht. Ondanks uitstekend 
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spel verloor het nipt van Ajax. In Groningen 
was Heerenveen oppermachtig en won het 
met 0-2. Daarna werd er dan wel verloren 
van PEC Zwolle, maar een week later sleepte 
de ploeg van Johnny Jansen een punt uit het 
vuur tegen PSV. Het zou wel eens een heerlijk 
potje kunnen worden vandaag. 

Schoenen van Luuk
Johnny Jansen was niet helemaal tevreden 
na het gelijkspel tegen PSV. Hij zag dat er nog 
genoeg dingen beter konden. Toch moet ook 
hij genoten hebben van zijn team, bijvoorbeeld 
bij de 2-2. Het was een doelpunt om je vingers 
bij af te likken, helemaal als trainer. Dresevic 
speelde de bal vooruit, naar Halilovic. De 
Kroaat draaide en passte op Kongolo, die 
gelijk weer verder speelde. Floranus gaf 
de bal terug op Kongolo, die Schöne wist 
te bereiken. Schöne ging een één-tweetje 
aan met Van Bergen, om daarna een panna 
te maken bij Obispo. Met een sliding gaf de 
Deen de bal vervolgens voor op Siem de Jong, 
die ijskoud afrondde. Een grappig detail was 
dat de doelpuntenmaker de schoenen van zijn 
broertje Luuk droeg. Die zijn net iets groter 

dan zijn eigen kicksen en dat leek Siem de 
Jong wel eens prettig. Het bleek een prima 
probeersel. Met schoenen van Luuk de Jong 
gaat scoren in het Philips Stadion natuurlijk 
net wat makkelijker. 

Veranderingen
Begin oktober troffen sc Heerenveen en FC 
Utrecht elkaar voor het laatst. Henk Veerman 
en Gyrano Kerk waren trefzeker. We kwamen 
goed weg met 1-1. De tweede helft stond 
geheel in het teken van tegenhouden. Wat 
dat zegt over de wedstrijd van vandaag? 
Behoorlijk weinig. Het is al meer dan een 
halfjaar geleden. Siem de Jong, Rami Kaib, 
Tibor Halilovic, Benjamin Nygren en Lasse 
Schöne speelden destijds nog niet bij ons. 
Dan heb je het toch over een groot aantal 
basisspelers van nu. Aan de selectie van FC 
Utrecht veranderde een stuk minder, maar 
er staat wel een andere hoofdtrainer voor de 
groep. René Hake verving in november John 
van den Brom, die vertrok naar Racing Genk. 

Wisselvallig
Het is een seizoen met pieken en dalen voor 

De laatste head to head
Za 5-3-2016 sc Heerenveen - FC Utrecht 0-4
Vr 12-8-2016 sc Heerenveen - FC Utrecht 2-2
Za 17-3-2018 sc Heerenveen - FC Utrecht 2-2
Zo 16-12-2018 sc Heerenveen - FC Utrecht 2-3
Zo 22-9-2019 sc Heerenveen - FC Utrecht 1-1

Zo 16-8-2015 FC Utrecht - sc Heerenveen 1-1
Zo 5-2-2017 FC Utrecht - sc Heerenveen 1-0
Za 14-10-2017 FC Utrecht - sc Heerenveen 3-1
Wo 15-5-2019 FC Utrecht - sc Heerenveen 3-1
Vr 2-10-2020 FC Utrecht - sc Heerenveen 1-1
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Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl
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sc Heerenveen. Een voorbereiding waarin niet 
gewonnen werd voorspelde weinig goeds. Toch 
begonnen we sterk aan de competitie, door te 
winnen van Willem II, VVV en Fortuna Sittard. 
Daarna ging het op en neer. Heerenveen won 
dit seizoen niet van RKC, maar verloor ook 
niet van PSV. We verloren twee keer van PEC 
Zwolle en wonnen twee keer van Feyenoord. 
Vooral de overwinning in het bekertoernooi 
was magisch. De halve finale tegen Ajax viel 
weer een beetje tegen. Om de play-offs te 
bereiken moeten we 4 punten goedmaken 
in 3 wedstrijden. Klinkt moeilijk, maar het 
kan zeker. Onze concurrenten zijn ongeveer 
net zo wisselvallig als wij. Als we vanavond 
winnen van Utrecht worden de wedstrijden 
tegen Sparta en FC Emmen nog behoorlijk 
interessant.

Aangezien u nu pas 200 seconden aan het 
lezen bent, is er nog tijd genoeg om de rest 
van It Pompebledsje door te nemen. Ik wens 
u een fijne wedstrijd.

Pier Schotanus

FC UTRECHT

ADRES
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht

STADION
Stadion Galgenwaard (23.750 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
 René Hake  Hoofdtrainer
Rick Kruys Assistent-trainer
Sander Keller Assistent-trainer
Stefan Postma Keeperstrainer
Marcel Mul Teammanager 
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schijnwerper op

Arjen van der Heide
Je bent geboren en getogen in Heerenveen. Je 
doorloopt met succes de complete jeugdopleiding 
van de betaald voetbalorganisatie in jouw 
woonplaats en weet ook nog het eerste elftal te 
halen. Hoe leuk is dat? Arjen van der Heide is erin 
geslaagd en beseft ook zelf dat het best een unieke 
prestatie is.

Arjen van der Heide is een klassieke linkspoot zoals dat 
zo mooi wordt verwoord door de voetbalanalisten. 
“Dat klopt’, beaamt de pas 19-jarige 
vleugelaanvaller. “Maar ik kan 
zowel aan de linker- als aan de 
rechterkant spelen. Meestal sta 
ik op links. Maar eigenlijk maakt 
het me helemaal niet uit aan 
welke kant ik sta. Ik wil graag 
een actie maken, een voorzet 
geven en speel met een 
grote inzet. Dat kan op beide 
posities.”

Blessure
De jonge voetballer kende 
een prima seizoenstart en 
mocht de eerste wedstrijden 
steevast rekenen op 
een basisplaats, tot een 
enkelblessure roet in het eten 
gooide. “Ja dat was vervelend”, 
vertelt Van der Heide. “Het 
ging eigenlijk al mis in de eerste 
wedstrijd tegen Willem II. Toen 
kreeg ik al last. De wedstrijden 
daarna speelde ik met pijnstilling. Op 
een MRI-scan was niet veel te zien, al zat 
er wel wat vocht in de enkel. Dat zou een 
kneuzing kunnen zijn die vanzelf over zou 
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schijnwerper op

Arjen van der Heide
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Rugnummer 16
Geboortedatum 19 november 2001
Geboorteplaats Heerenveen
Positie Aanvaller
Doelpunten -

moeten gaan. Maar dat gebeurde niet, het 
werd alleen maar erger. Verder onderzoek in 
Amsterdam wees uit dat er toch een breukje 
in mijn enkel zat. Dus ik moest rust nemen 
om te genezen. Ik ben een jonge speler en 
heb mijn hele carrière nog voor mij. We wilden 
niet het risico nemen, dat het nog erger zou 
worden of misschien zelfs voor langere tijd 
een zwakke plek.”

Afronden en partijtjes
Na de gedwongen periode van rust is Arjen 
van der Heide weer terug. Op de training gaat 
hij weer voluit. “Op het trainingsveld haal ik 

het meeste plezier uit de trainingsvormen 
die gericht zijn op het afronden op de 

goal en de kleine partijtjes onderling”, 
vertelt Arjen. Dat spelplezier tekent 
de jonge voetballer, wat ook tot uiting 
komt in zijn manier van spelen tijdens 
wedstrijden.

Supporters
“Als ik terugkijk op dit seizoen, 
denk ik dat het voor mij heel 
leerzaam is geweest”, blikt Van 
der Heide terug. “Ik heb veel 
mooie momenten meegemaakt, 
maar ook minder leuke. Ik heb 
een basisplek in het eerste elftal 
weten af te dwingen, maar heb 
nog geen wedstrijd in een vol Abe 
Lenstra stadion gespeeld. Best 

raar eigenlijk dat ik dat nog niet 

heb meegemaakt. Mijn wens is dan ook dat 
het snel weer zo wordt als voorheen. Als er 
veel supporters in het stadion zijn, zorgt dat al 
bij het begin van de wedstrijd, als je het veld 
opgaat, voor extra adrenaline. Ze kunnen je 
echt opzwepen. Daarom was het heel jammer 
dat we juist tegen PEC Zwolle, met weer 
een aantal fans op de tribune, niet wisten te 
winnen. Want we missen de supporters echt.” 
Gelukkig loopt zijn contract door tot en met 
juni 2023. Er is nog tijd om zijn wens, een vol 
stadion met streekgenoten die voor hem op 
de banken staan, uit te laten komen. 

Seizoen goed afsluiten
Op het moment van dit interview bereidt de 
selectie van sc Heerenveen zich voor op de 
lastige uitwedstrijd tegen PSV. We weten dus 
nog niet wat de uitslag zal worden. Wat we 
wel weten is de stand van de eredivisie op 
dit moment. Het wordt spannend, want de 
clubs op de posities acht tot en met dertien 
verschillen weinig van elkaar voor wat betreft 
het puntenaantal. “Daarom willen we dit 
seizoen zo goed mogelijk afsluiten en als 
we nog wat willen bereiken, zullen we zeker 
de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht moeten 
winnen”, is de duidelijke mening van Van der 
Heide. “Ik hoop dat Joey en Henk er weer bij 
zijn, dat we er een mooie wedstrijd van maken 
en dat we drie punten bij kunnen schrijven.”

Gea de Jong-Oud
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Een mooie pot voetbal beleven én 
het goede doel steunen?

RESERVEER NU HET FOPPE FONDS ARRANGEMENT! 

Lijkt het u leuk om met uw medewerkers, relaties, familie en/of vrienden een thuiswedstrijd van sc Heerenveen 
te bezoeken en daarmee het goede doel te steunen? Regel dan nu een elftal Foppe Fonds stoelen! Informatie 
over het arrangement vindt u op www.foppefonds.nl/sc-heerenveen of informeer via info@foppefonds.nl
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Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

Bij Nederlandse gezelligheid hoort leverworst. 
En dan kies je natuurlijk voor leverworsten van 
Kroon, want die zitten al 150 jaar boordevol 
gezelligheid. Lekker op brood, als tussen doortje of 
aan een prikkertje op een feestje. 

Zoek daarom in het koelvak van uw supermarkt 
naar een authentieke Kroon leverworst.

www.kroon-vleeswaren.nl info@kroon-vleeswaren.nl facebook.com/kroonleverworst

de gezelligstede gezelligstede gezelligstede gezelligste

• Balsponsor
• Aanvoerdersband sponsor
• Vaste Borden
•  Adverteren in it Pompebledsje / FeanFan
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statistieken per 6-5-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.   Ajax 31  25 4 2 79 93-21
2.   PSV 31  19 8 4 65 67-32
3.   AZ 31  19 7 5 64 69-41
4.   Vitesse 31  18 6 7 60 48-29
5.   Feyenoord 31  15 10 6 55 60-32
6.   FC Utrecht 31  13 11 7 50 51-40
7.   FC Groningen 31  13 7 11 46 36-36
8.   Heracles Almelo 31  12 6 13 42 40-46
9.   Sparta 31  11 7 13 40 44-47
10. Fortuna Sittard 31  12 4 15 40 46-52
11. SC Heerenveen 31  9 11 11 38 41-44
12. FC Twente 31  9 10 12 37 43-45
13. PEC Zwolle 31  8 11 12 35 41-48
14. RKC Waalwijk 31  6 8 17 26 28-48
15. Willem II 31  6 7 18 25 34-64
16. FC Emmen 31  5 9 17 24 33-63
17. VVVVenlo 31  6 4 21 22 39-81
18. ADO Den Haag 31  3 10 18 19 25-69

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 7/5 Sparta R'dam Vitesse         20:00

Za 8/5 FC Twente Heracles Almelo 16:30

 sc Heerenveen FC Utrecht 16:30

 AZ Fortuna Sittard 16:30

 VVV-Venlo RKC Waalwijk 16:30

Zo 9/5 FC Emmen FC Groningen 12:15

 Feyenoord Ajax 14:30

 PEC Zwolle ADO Den Haag 14:30

 Willem II PSV 16:45

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 

Vr 7/5 FC Dordrecht SC Cambuur 20:00

 Go Ahead Eagles NEC 20:00

 NAC Breda MVV Maastricht 20:00

 Roda JC FC Eindhoven 20:00

 FC Den Bosch Telstar 20:00

 Helmond Sport TOP Oss 20:00

 Jong Ajax De Graafschap 20:00

 Jong FC Utrecht Almere City FC 20:00

 Jong PSV FC Volendam 20:00

 Jong AZ Excelsior 20:00

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1. Mühren (SC Cambuur)  35
2. Ómarsson (Excelsior )  21
3. Verheydt (Almere City FC)  20
4. Hilterman (Jong FC Utrecht) 19
 Plet (Telstar)   
6. Hornkamp (FC Den Bosch) 18
 Mulattieri (FC Volendam) 
8. Seuntjens (De Graafschap) 14
 Van Hooijdonk (NAC Breda) 
10. Pflücke (Roda JC)  13

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis (VVV-Venlo) 24
2.  Berghuis (Feyenoord)
 Malen (PSV)  17
4. Vloet (Heracles Almelo  16
5. T.Koopmeiners (AZ)  
 Danilo (FC Twente)  15
7. Tadic (Ajax)  
 H.Veerman (sc Heerenveen) 14
9. Boadu (AZ)  13

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.   SC Cambuur 36  27 5 4 86 105-34
2.   De Graafschap 36  23 6 7 75 66-46
3.   Go Ahead Eagles 36  21 8 7 71 59-24
4.   Almere City FC 36  21 8 7 71 71-46
5.   NAC Breda 36  21 7 8 70 71-38
6.   NEC 36  19 6 11 63 65-42
7.   FC Volendam 36  17 9 10 60 76-51
8.   Roda JC 36  14 12 10 54 65-58
9.   Excelsior 36  14 6 16 48 64-63
10. Helmond Sport 36  11 10 15 43 50-67
11. TOP Oss 36  12 7 17 43 37-56
12. MVV 36  12 7 17 43 47-69
13. Telstar 36  10 11 15 41 55-55
14. Jong PSV 36  10 9 17 39 53-63
15. FC Eindhoven 36  10 9 17 39 47-58
16. Jong Ajax 36  9 9 18 36 52-69
17. Jong AZ 36  10 5 21 35 53-89
18. Jong FC Utrecht 36  11 1 24 34 50-72
19. FC Den Bosch 36  7 8 21 29 54-81
20. FC Dordrecht 36  8 3 25 27 35-94
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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol 

kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme 

voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw 

product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, 

gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. 

Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in FeanFan magazine Aktie ’67 
verzorgt dit graag voor u.

Het FeanFan magazine is een magazine voor de 
leden van de supportersclub FeanFan en de leden 
van de Ondernemers Sociëteit Sportclub 
Heerenveen (OSSH). Daarnaast is het blad 
los te koop in onder andere de Feansjop van 
sc Heerenveen. Het magazine verschijnt 
zes keer per jaar. Per nummer worden er
4.750 exemplaren uitgegeven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 
M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl
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week van

Raymond Vissers
Keeperstrainer Raymond Vissers zei het al: ‘Tegen PSV liggen er zeker mogelijkheden voor ons, let 
maar op. Die ploeg ligt ons gewoon en andersom juist niet.’ En ziedaar: tegen alle verwachtingen 
in wist Heerenveen afgelopen zondag tegen PSV een knappe 2-2 remise te behalen.

Natuurlijk kon Vissers voorafgaand aan het 
duel niet vermoeden dat het in Eindhoven zo 
zou lopen, maar de hoop was niettemin bij 
hem aanwezig. Die overigens allesbehalve 
op het teleurstellende thuisduel met PEC 
Zwolle gestoeld was, zo gaf hij eerlijk toe. ‘We 
zijn nogal wisselvallig, dat is waar’, steekt de 
geboren Bosschenaar van wal. ‘Maar je hebt wel 
gezien hoe moeilijk we het ze hier in eigen huis 
maakten. Met een beetje meer geluk hadden 
we zelfs gewonnen. Pas in blessuretijd scoorde 
PSV de gelijkmaker. Voor mij alle reden om 
optimistisch gestemd te zijn over de return.’ Met 
recht, zo kunnen we inmiddels stellen. Want de 
wijze waarop de mannen van Jansen zondag de 
strijd met PSV aanbonden, rechtvaardigt nog 
steeds de hoop op deelname aan de play-offs. 

Constante vorm Erwin Mulder
Voor Raymond Vissers was het bovendien 
prettig om te constateren dat zijn pupil Erwin 
Mulder in Eindhoven diverse malen blijk gaf 
van de constante vorm waarin hij dit seizoen 
verkeert. Raymond Vissers: ‘Ik ben inderdaad 
enorm blij en trots dat hij zo goed presteert. 
Erwin is elke wedstrijd een belangrijk rustpunt 
in onze defensie. Het is niet voor niets dat ik me 
afgelopen zomer hard heb gemaakt voor zijn 
komst. Vanwege zijn ervaring wilde ik hem er 
dolgraag bij hebben en gelukkig werd dit door 
de club gehonoreerd. Want ook zijn collega-
keepers doen met zijn skills hun voordeel. 
Tijdens onze trainingen zie en merk ik dat 
elke keer weer.’ Over voornoemde collega’s 
gesproken, hoe staan zij er momenteel op? ‘Ariel 
Harush is een stabiele en ervaren doelman, die, 
mocht het nodig zijn, er zeker zal staan. Ook 
over de ontwikkeling van Jan Bekkema ben ik 
meer dan tevreden. Jammer genoeg heeft Jaimy 

Kroesen even een pas op de plaats gemaakt, wat 
voornamelijk met school te maken heeft. Met de 
juiste begeleiding verwachten we dat het met 
hem wel weer goed komt, want potentie heeft 
Jaimy zeker.’

Veel gebruik van statistieken
Over zijn vak als keeperstrainer raakt Raymond 
Vissers niet uitgesproken, vooral ook omdat het 
zoveel meer behelst dan een buitenstaander 
vermoedt. ‘Het is inderdaad echt een vak, zeker 
als je het vergelijkt met mijn begintijd. Natuurlijk 
is het balletje schieten op de keeper nog steeds 
een belangrijk facet, maar de keeperstrainingen 
hebben sindsdien een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Neem alleen maar de statistieken 
waar we heel veel gebruik van maken. En dan 
bedoel ik niet alleen het putten uit de gegevens 
van hoe spelers hun penalty’s nemen, maar 
ook hoe ze handelen in 1 op 1-situaties met de 
keeper. En ook op de posities van waaruit ze graag 
het doel onder vuur nemen en welk been hun 
voorkeur daarbij heeft. Een ander aspect is het 
nabootsen van spelsituaties waarin het accent ligt 
op de samenwerking tussen defensie en doelman. 
Kortom, het is veelomvattend en dat maakt het 
vak alleen maar extra leuk en uitdagend.’

Als rasechter Brabander voelt Raymond Vissers 
zich prima op zijn gemak tussen de Friezen. ‘Ze 
zeggen dat we qua volksaard veel op elkaar lijken, 
wat naar mijn gevoel ook echt zo is.’ En Brabander 
tussen de Friezen blijft Vissers ook nog wel even, 
in elk geval nog volgend seizoen. ‘In 2016 kwam 
ik bij de club, dus ik behoor zo langzamerhand 
al tot het meubilair’, zegt hij gekscherend om te 
besluiten met: ‘Maar ik voel me daar prima bij.’

Bert Veenstra
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‘Momentje, hoor! Ik ben met de tweeling en jongste zoon aan het voetballen op het veldje.’ 
‘De tweeling’ zijn de in de voetbalschool van Heerenveen voetballende zoons van Menno van 
Dam en met ‘het veldje’ wordt het lapje gras in de wijk Skoatterwâld bedoeld. Daar waar de 
kinderen tot zo lang mogelijk vóór etenstijd blijven, zo snel mogelijk ná etenstijd verzamelen 
en speeltoestellen nog tot ‘s avonds laat als goaltje worden ingezet.

‘Prachtig, toch?’ zegt jeugdtrainer Menno 
van Dam wanneer hij een rustig plekje heeft 
gevonden om te bellen. ‘Bij ons thuis draait 
heel veel om voetbal. Mijn zoons slapen zelfs 
met een bal. Maar niets moet, hoor. Het is niet 
zo dat ze veel moeten voetballen omdát ik bij 
sc Heerenveen werk. Ze doen het omdat ze 
het leuk vinden en ik doe soms mee, omdat ik 
daar van kan genieten. Het is zeker geen extra 
training.’ Het is een misverstand dat Van Dam 
snel de wereld uit wil helpen. ‘Ze voetballen 
voor zichzelf’, vervolgt Van Dam. ‘Ik denk dat 
ze, doordat ik al bij de club werk, juist extra 
hard moeten werken bij de voetbalschool. 
Het geeft echt geen extra voordelen. Als ik 
ze vraag wat het belangrijkst is in voetbal, 
antwoorden ze eenduidig: plezier! En de 
eerste aanname, haha’

Het belang van behoud van 
het plezier in voetbal is wat 
de geboren Heerenvener 
nastreeft als trainer. 
Verder typeert hij 
zichzelf als ‘een 
verbinder die met 
een open karakter en 
passie altijd op zoek 
is naar dynamiek 
en ontwikkeling’. 
Dit blijkt ook uit zijn 
werkzame verleden 
voordat hij bij de 

De Toekomst 

Menno van Dam
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jeugdopleiding van sc Heerenveen begon. 
Van Dam: ‘Eerst heb ik zelf heel wat jaren 
gevoetbald, maar daarna heb ik, naast het 
voetbal, gewerkt binnen een TBS-kliniek en 
vervolgens nog een periode in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Ook daar was ik heel 
erg bezig om mensen beter te maken, te 
ontwikkelen en te helpen hun dromen waar 
te maken. Dit was voor mij allemaal goede 
ervaring en ontwikkeling van skills die ik nu 
nog goed kan gebruiken. Hoe breder je je 
aan de onderkant ontwikkelt, hoe stabieler je 
naar boven kunt.’

Met zijn zevenendertig jaar behoort Menno 
van Dam nog niet tot de oude rotten in het 
vak. Als trainer van de Onder-21 van sc 
Heerenveen is hij toch al hard op weg om zijn 
grote doel te bereiken. Het is een route die 
moet leiden tot het hoofdtrainerschap in het 
betaald voetbal. ‘Het liefst bij Heerenveen, 
natuurlijk’, zegt Van Dam hierover. ‘De route 
die Johnny Jansen heeft afgelegd is er wel 
eentje die ik ook voor ogen heb. Johnny is nu 
een uithangbord van de club bij het eerste 
elftal, maar heeft daarvoor wel alle stappen 
doorlopen binnen de jeugdopleiding en is 
daarin dus eigenlijk zelf ook opgeleid tot de 
trainer die hij nu is. Dat is prachtig voor een 

club als Heerenveen, die opleiden toch 
als speerpunt van organisatie heeft.’

Hoewel het vanwege alle 
Coronamaatregelen een lastig 
jaar is geweest, is Menno van 
Dam wel tevreden over de 
ontwikkelingen op alle fronten 
van de jeugdopleiding. ‘Er is veel 
om trots op te zijn’, zegt Van Dam. 
‘We spelen met de jeugdteams in 
hoogste afdelingen, jeugdspelers 
breken door in het eerste elftal, 
we leveren diverse spelers aan 

nationale teams en Yoram Boerhout maakt, 
helaas voor ons, een schitterende transfer 
naar Ajax. Al met al staan we er goed voor. De 
kracht van onze opleiding is dat het niet heel 
groot is. Natuurlijk kan dat ook een nadeel 
zijn, maar iedere trainer kent bij ons alle 
spelers. Dat maakt het praten over voetbal 
en het beoordelen van spelers alleen maar 
beter en makkelijker. We komen als trainers 
ook vaak bij elkaar kijken. De wedstrijden van 
Onder-21 zijn bijvoorbeeld ook zo ingepland 
dat de staf van het eerste elftal ook bij ons 
kan komen kijken op een wedstrijddag. Dat 
zorgt voor binding en verbinding.’

Los van zijn persoonlijke ambities heeft 
Menno van Dam ook nog de nodige ambities 
voor de hele jeugdopleiding en de club in 
zijn algemeenheid. Van Dam: ‘We willen 
Heerenveen weer de club maken waar 
iedereen trots op is en bij wil horen. Alle 
voorwaarden en faciliteiten zijn aanwezig, 
zeker als Sportpark Skoatterwâld vernieuwd 
zal zijn. We staan nog steeds bekend als een 
warme club die spelers persoonlijk benadert 
en ontwikkelt. Er is al veel om trots op te zijn, 
maar het kan tijd beter. Zolang spelers bij ons 
maar het gevoel hebben dat ze echt beter 
worden en plezier hebben, dan doen we het 
goed.’

‘Want’, eindigt Van Dam, ‘Uiteindelijk gaat 
het allemaal om het plezier. Spelers bij ons 
in de opleiding moeten beseffen dat zij op 
een voetbalveld staan, terwijl hun vrienden 
in de schoolbanken zitten of werken in de 
supermarkt. Voetbal is een totaal andere 
wereld dan de rest van de wereld, maar het 
is een voorrecht om er in te mogen spelen of 
werken.’

Redmer Wijnsma
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Afgelopen wedstrijd was er voor het eerst publiek in het Abe Lenstra stadion. Na maandenlang 
stof te hebben gevangen, waren de stoelen gepoetst en klaar om bezoekers te ontvangen. 
Voor het eerst in twaalf maanden konden we weer het geluid van échte toeschouwers horen 
op de televisie. 

Laatst zat ik op de bank en keek ik op m’n dode 
gemakje voetbal. Op een gegeven moment 
vraagt een vriend of mij ook wat opvalt aan de 
audio, dus ik begon te luisteren. ‘Uh, nee? Wat 
moet ik horen?’ Vriend: ‘Heb je wel door dat 
ze onder het geluid van de commentator, het 
geluid van een fictief publiek hebben gezet?’ 
Ik keek hem vaag aan en begon nog eens 
aandachtig te luisteren. Al snel veranderde 
mijn blik en verbaasd keek ik hem aan. Er 
ging een wereld voor me open. Het was 
namelijk niet dat ze één geluid continue op 
replay hadden staan, want het geluid bouwde 
op wanneer het spannender werd, je hoorde 
gejuich als er werd gescoord en als ze misten 
hoorde je het onzichtbare publiek balen. We 
zitten al een jaar in deze pandemie en tot nu 
toe heb ik het nog nooit door gehad. Het kan 
liggen aan dat ik blond ben en het daarom nu 
pas door heb, of omdat wij zo erg gewend zijn 
aan het feit van het geluid van een publiek 
op de achtergrond van een voetbalwedstrijd. 
Voor nu ga ik er maar even vanuit dat ik niet 
de enige ben die dit sinds kort pas heeft 
ontdekt, want ik was behoorlijk in shock. 

Dit moment liet mij inzien hoe erg het publiek 
een wedstrijd leuker kan maken. Stel je 
kijkt een wedstrijd op tv en je hoort alleen 
de audio van de commentator. Af en toe zal 
hij zeggen wat er gebeurt, maar als er niks 
gebeurt zal het geluid stilvallen en gaat de 
focus naar het overgebleven zintuig: kijken. 
Ik heb geprobeerd het me voor te stellen 

en ik zeg je eerlijk: de persoon die heeft 
bedacht om dat geluid onder wedstrijden te 
zetten is ge-wel-dig, want zonder is het toch 
best een dode boel. Commentator zijn van 
voetbalwedstrijden is al een moeilijk vak, 
dus laat staan dat ze elke minuut moeten 
vol praten. Tegen mij wordt er altijd gezegd 
dat als je er bij mij vijf cent ingooit je er voor 
een euro uitkrijgt, maar zelfs ik ben denk ik 
uitgepraat na een paar minuten.  

Belang van publiek
Het is voor de voetballers van sc Heerenveen 
en andere clubs natuurlijk fijn geweest dat ze 
bij het testevenement weer even in aanraking 
zijn gekomen met het gejuich en het geluid van 
toeschouwers. In plaats van de galm in een 
leeg stadion, want ondanks dat je altijd moet 
kunnen presteren is het toch een onderdeel 
van de sport die we aanbidden. Als je er even 
doorheen zit, zijn er de fans wel weer om je 
aan te moedigen of slaan ze in Nieuw Noord 
nog wel wat harder op de trommels. 

Vrije rubriek  Column Eline van der Wal

Het échte geluid van publiek 

voor luxe en comfort
AUTOJOUREXL.NL



KIJK ALLE WEDSTRIJDEN VAN SC HEERENVEEN LIVE OP ESPN
WWW.ESPN.NL
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Het is dan ook nu pas dat ik écht begrijp 
hoe belangrijk publiek kan zijn voor een 
voetbalspeler. Vaak gaven spelers van de 
jeugd van sc Heerenveen aan in interviews dat 
ze later wel bij Liverpool wilden spelen. Niet 
alleen vanwege het voetbal, maar unaniem 
zeiden ze ook altijd dat het kwam vanwege de 
fans. Het euforische gevoel dat ze kregen als 
ze het op televisie zagen, wilden ze ook wel 
in het echt ervaren. Ik ben sindsdien steeds 
beter gaan begrijpen wat deze jonge spelers 
bedoelden, want voetbal zonder publiek is 

geen voetbal. Ik als fan ben alleen al gek op 
het geluid van een vol stadion. Je wilt op de 
tribune staan met je trouwe buur en keihard 
juichen als ze scoren. Liedjes zingen en de 
sfeer voelen in het stadion, zelfs als het een 
keer slecht gaat. Voetbal zijn we samen en 
ik kan dan ook niet wachten op het moment 
dat ik telkens weer het échte publiek hoor op 
televisie, want ondanks deze oplossing blijft 
dat toch het beste wat er is. 

Eline van der Wal
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McDonald’s

Heerenveen

2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION

Meat packaging / Bakery packaging / Foodservice packaging / Fruit&Produce packaging

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen

P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen

The Netherlands
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1 Erwin Mulder 31 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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2 Sherel Floranus 28 1 4

3 Jan Paul van Hecke 25 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 26 1 2

14 Ibrahim Drešević 27 3

25 Paweł Bochniewicz 28 2 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 14 1 1

42 Syb van Ottele

M
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de

rs

6 Siem de Jong 16 3 2 2

10 Oliver Batista Meier 15 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 7 1 1

17 Rami Hajal 20 1 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 28 7 9 3

21 Rodney Kongolo 29 1 4 5

43 Lasse Schöne 10 1 1

44 Tibor Halilović 16 2

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 25 3 2

9 Henk Veerman 28 14 5 3

11 Mitchell van Bergen 29 4 1 2

16 Arjen van der Heide 13 2 1

26 Rein Smit 5 2 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Pol van Boekel

Assistent-scheidsrechters: 
Mario Diks en Martijn Beijer

Vierde official: Laurens Gerrets
VAR: Dennis Higler  / AVAR: Ralf van Vlokhoven

K
ee

pe
rs

1 Maarten Paes 8 0 0 0 0

16 Thijmen Nijhuis 3 0 0 0 0

31 Fabian de Keijzer 0 0 0 0 0

32 Eric Oelschlägel 20 0 0 1 0

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Mark van der Maarel 22 2 3 5 0

3 Justin Hoogma 17 1 1 2 0

5 Hidde ter Avest 15 2 3 0 0

13 Emil Bergström 8 0 0 0 0

14 Willem Janssen 19 0 0 5 0

17 Benaissa Benamar 3 0 1 0 0

20 Giovanni Troupée 6 0 0 0 0

21 Django Warmerdam 30 0 2 0 0

25 Tommy St. Jago 22 0 0 2 0

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Adam Maher 23 2 4 4 0

8 Joris van Overeem 27 2 0 2 0

10 Simon Gustafson 18 2 0 4 0

22 Sander van de Streek 29 10 5 2 0

23 Bart Ramselaar 27 4 4 2 0

24 Odysseus Velanas 0 0 0 0 0

28 Urby Emanuelson 11 0 0 0 0

Aa
nv

al
le

rs

7 Gyrano Kerk 31 8 4 3 0

9 Adrián Dalmau 16 4 0 1 1

11 Eljero Elia 18 2 0 3 0

19 Mimoun Mahi 22 7 2 1 0

26 Othmane Boussaid 23 2 2 1 0

29 Moussa Sylla 19 0 1 0 0

30 Remco Balk 2 0 0 1 0



 

 

Vertegenwoordigers www.jakosport.com  -  info@jako-teamsport.be
Paul van Leeuwen: 0031/6 51 69 08 49  -  Luc Jansen: 0031/6 24 65 12 52  -   Ray Mulder: 0031/6 54 33 21 86

NEW RELEASE 
JAKO Corporate teamwear

jako.nederland Jako Nederland

OOK UW BEDRIJF 
SPORTIEF AANKLEDEN?

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL
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Ontvang gegarandeerd een 
geldbedrag tot wel € 25.000,- en

speel mee voor sc Heerenveen!

€€ 5.000,-

Deze actie loopt tot tot 22-12-2020, 16.00u. Je ontvangt jouw geldbedrag nadat de inleg voor je lot(en) succesvol is 
geïncasseerd. Bekijk de volledige actievoorwaarden op vriendenloterij.nl/voetbal. De vergunning voor de loterij is 
afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/123/12/12016. 

 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-
€€ 20,- 20,-

 of scan deze 
QR-code

Trap jij het 
seizoen af met

€€ 25.000, 25.000,--€ 25.000,- ???

Een lot kost 14 euro per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Je speelt mee zolang je wilt.
*Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 21.00 uur en Za. van 10.00 tot 16.00 uur.

€€ 100,- 100,-

Binnen 1 minuut 
weet je welk bedrag 

voor jou is.
weet je welk bedrag 

 5.000,-
€€ 25.000,-€ 25.000,-

€€ 1.000,-
€€ 500,- 500,-

Zo werkt het:

1  Ga naar vriendenloterij.nl/voetbal of bel GRATIS 0800-1560*

2  Speel mee in de VriendenLoterij voor sc Heerenveen

3  Ontdek binnen 1 minuut welke van de bovenstaande bedragen
jij gegarandeerd ontvangt

Door mee te spelen in de VriendenLoterij kun je sc Heerenveen steunen.
Minstens 40% van je inleg gaat dan naar de maatschappelijke initiatieven van 
sc Heerenveen. Met je lot maak je kans op meer dan 100.000 (geld)prijzen.

vriendenloterij.nl/voetbal

Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1 10/09/2020   11:2510/09/2020   11:25
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Een 11-tal vragen aan 

Fernando Derveld 
Hi Fernando, het is inmiddels vijftien jaar 
geleden dat je bij sc Heerenveen speelde. Hoe 
is het nu met je?
Met mij gaat het eigenlijk heel goed. Ik ben op dit 
moment niet meer actief in de voetballerij maar 
ik wil er wel weer terugkeren.

Is er nieuws op komst?
Er zit misschien wel wat aan te komen. Maar 
daar kan ik op dit moment nog niet te veel over 
zeggen. Het is nog heel pril allemaal. Er zijn wat 
oriënterende gesprekken geweest met een club. 
Dat voelt heel van mijn kant heel goed aan. Het is 
nog even afwachten.

Heb je nooit de ambities gehad om actief te 
blijven in de voetballerij?
Ik heb die ambities wel gehad. Maar nadat ik 
met mijn gezin opnieuw naar Denemarken 
ben verhuisd is het onfortuinlijke gebeurd dat 
onze dochter heel erg ziek werd. Sindsdien zijn 
we daar mee bezig. Dat is waar onze grootste 
aandacht naartoe ging. Met haar gaat het nu naar 
omstandigheden heel goed gelukkig. We kunnen 
weer vooruitkijken. Ik heb dus wel de ambitie om 
terug te keren in de voetbalwereld.

Hoe kijk je terug op je periode in Friesland?
Voor mij persoonlijk was het een hele mooie 
periode. Ik denk ook dat het op voetballend gebied 
mijn beste periode is geweest. Het is alleen 
jammer dat ik niet elke wedstrijd kon en mocht 
spelen onder Gertjan Verbeek. Maar ik vond alles 
aan Heerenveen heel fijn. De mensen, de plek 
waar ik woonde, de mentaliteit en natuurlijk het 
gruwelijke elftal waarin ik toen speelde.

Wie was destijds de beste speler bij sc 
Heerenveen?
Dat was het jaar met Danijel Pranjic, Lasse 
Nilsson, Paul Bosvelt, Georgios Samaras, Klaas-
Jan Huntelaar, Petter Hansson, gebroeders 
Drost. Ga zo maar door. Dat was echt een goed 
elftal. We hadden zoveel kwaliteit. Niet normaal.

Waarom vertrok je na 
één jaar alweer?
Ik wilde iedere wedstrijd 
spelen. Ik moest concurreren 
met een jonge Jeroen Drost. 
Die kreeg meer speeltijd van 
Verbeek. In mijn optiek moest 
ik echter altijd spelen. Ik ben niet zo’n bankzitter. 
Toen kwam de mogelijkheid om terug te keren 
naar Denemarken en die heb ik gegrepen.

Heb je nog contact met oud-teamgenoten uit je 
tijd in Heerenveen?
Dat is gelukkig niet helemaal weggevallen. Ik 
spreek nog weleens met Paul Bosvelt en Riemer 
van der Velde. En normaal kom ik wel een 
aantal keer per seizoen bij Heerenveen om een 
wedstrijd te kijken.

Volg je sc Heerenveen nog altijd?
Het is niet zo dat ik elke week voor Heerenveen de 
televisie aanzet, ik kijk meer naar uitslagen en de 
stand. De Eredivisie in het algemeen volg ik wel.

Wat vind je van het Heerenveen van dit seizoen?
Ze hebben een leuk elftal. Het is een jong elftal 
met veel jongens die nog veel stappen kunnen 
en moeten maken. Het is nog wat wisselvallig bij 
Heerenveen. Dat is wel jammer. Maar ik denk zeker 
dat er nog wat van te maken valt dit seizoen. Ik denk 
dat Heerenveen wel thuishoort in de play-offs.

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen  
FC Utrecht?
Ik denk dat het voor Heerenveen een moeilijke 
wedstrijd gaat worden. FC Utrecht heeft ook een 
wisselvallig seizoen, maar ik denk wel dat er 
kansen liggen.

En wat wordt de uitslag?
Dan ga ik ervoor dat Heerenveen, zoals vroeger 
ook met ons, altijd moet winnen thuis: 3-1.

Rutger Oosting



HYGIËNISCH SPORTEN 
ÉN SC HEERENVEEN STEUNEN?

Bestel nu uw hygiëneproducten op 
www.steunuwvoetbalclub.nl
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Joris van Overeem (27) van FC Utrecht is geen voetballer 
die alleen maar met de bal bezig is en verder niet 
nadenkt. "Ik zou graag naast en na mijn carrière iets 
doen waarmee ik ook anderen blij maak”, zegt Joris die 
inmiddels zelfs al een online voetbalschool is gestart. 

Joris doorliep de jeugdopleiding  van AZ. De 
allround middenvelder is gezegend met een 
fraaie techniek. Hij speelde één wedstrijd 
voor Jong Oranje en kwam ook jarenlang uit 
voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van 
Oranje. Hij maakte deel uit van het Onder 17 
team dat Europees kampioen werd in 2011, al 
zat hij tijdens de finale tegen Duitsland op de 
bank. Hij speelde Europees voetbal met AZ, 
maar werd ook verhuurd aan Dordrecht '90 
toen deze club terugkeerde in de eredivisie. 

Memorabele wedstrijd in 
Heerenveen 
Als Dordrecht na 19 seizoen 
terugkeert in de eredivisie in 
2014 is de eerste wedstrijd een 
duel in en tegen sc Heerenveen. 
Het werd een onvergetelijke 
terugkeer en een droomdebuut 
voor Van Overeem. 

In het Abe Lenstra stadion 
speelde Van Overeem tegen 
een sterk Heerenveen met 
Daley Sinkgraven, Marten de 
Roon, Hakim Ziyech, Mark Uth 
en Nordfeldt op doel. Ziyech 
zette Heerenveen op 1-0, maar 
het werd gelijk en daarna 
kwam het moment voor Van 

Nader bekeken

Van Overeem: Muurligger 
en online ondernemer
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Overeem:  Joost van Aken verslikte zich en 
Van Overeem passeerde Nordfeldt. In de 
laatste minuut kreeg hij een publiekswissel 
en was de verrassing daar! 

Online voetbalschool
Vorig jaar richtte de middenvelder van FC 
Utrecht een onderneming op: een online 
voetbalschool waarmee hij hoopt kinderen 
aan het bewegen te krijgen en te houden. 
Het initiatief heet FutureGoats dat hij samen 
heeft opgezet met Tim Receveur van Almere 
City. "Het idee kwam in de coronaperiode tot 
stand. Kinderen mochten niet naar de club 
om te trainen. Veel jeugdtrainers daagden 
hun spelers uit door middel van video's met 
challenges, die kinderen dan thuis konden 
doen. Dat zette ons aan het denken. 

Op YouTube is van alles te vinden, maar vaak 
onduidelijk en in het Engels. Onoverzichtelijk. 

Omdat het voetbal toch plat lag, hadden 
wij tijd over en hebben Tim en ik 

een database aan te leggen met 
video's van alle oefeningen 

die we in de jeugd geleerd 
hebben. Hij bij Ajax, ik bij 
AZ. Techniek, aanname, 
s c h i j n b e w e g i n g e n , 
denkoefeningen: alles dat 
we konden bedenken. In 
totaal hebben we meer 
dan duizend filmpjes 
opgenomen!”

Te moeilijk 
De mannen doen de 
oefeningen zelf voor. 
“45 procent van de 
oefeningen doe ik, 45 
procent doet Tim. De 
overige tien procent 
is uitgevoerd door een 

straatvoetballer, omdat de oefeningen voor 
ons te moeilijk waren, ha ha!”.  

De muurligger 
Wie weet zien we Van Overeem deze 
wedstrijd ook nog in zijn nieuwe rol. Die van... 
muurligger!  Deze rol ontstond tegen Sparta, 
toen FC Utrecht een vrije trap kreeg nemen, 
riep doelman Oelschlägel naar Van Overeem 
dat hij achter de muur moest gaan liggen. De 
Amsterdammer was even verrast: “ Het was 
de discussie aangaan met Eric, of luisteren. Ik 
koos ervoor het te doen. Op dat moment was 
het iets spontaans. Nu is het de afspraak.” 

Van Overeem beaamt dat een vrije trap vrijwel 
nooit onder de muur door wordt gemikt, maar 
dat is volgens hem geen reden om er niet op 
in te spelen. “Als het ineens wel gebeurt, sla 
je jezelf voor je kop als je er niet op rekent. Je 
ziet het tegenwoordig bovendien in alle grote 
competities. Het is gewoon iets extra’s doen 
om een tegendoelpunt te voorkomen. Ik doe 
dit voor het team, maar iedereen bij ons zou 
het doen. Alleen mijn moeder heeft het liever 
niet. Zij vindt het gevaarlijk, is bang dat ik de 
bal hard op mijn hoofd krijg!”

Eric van den Berg 
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Trotse hoofdsponsor sc Heerenveen

Vooruit met de  
geit, wij staan  
achter jullie!



Kidsclub
WORD LID VAN DE JUNIOR HEROES OF 
FEANATICS EN ONTVANG DE LAATSTE 

TWEE MAANDEN VAN DIT SEIZOEN GRATIS!!
Word nu lid van de Junior Heroes of Feanatics en ontvang de laatste twee maanden van dit seizoen (2020-
2021) gratis. 

JUNIOR HEROES (0 t/m 11 jaar)
Ben jij in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar dan kun jij lid worden van de Junior Heroes. Ruim 2.000 
leeftijdgenoten gingen je al voor. Als Junior Heroes-lid kun je profiteren van verschillende extra’s:
•  Welkomstpakket
•  Toegang tot speciale ledenactiviteiten 
•  Korting op bijvoorbeeld deelname aan de  

Kidsclub-voetbaldagen of het Sinterklaasfeest
•  3 keer per seizoen het Heero News
•  1 keer per seizoen het Heero Doeboek
•  Je eigen Junior Heroes-clubkaart,  

waarmee je verschillende kortingen kunt scoren
•  En natuurlijk nog veel meer!

FEANATICS (12 t/m 17 jaar)
Ben je in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar? Dan kun je lid worden 
van de Feanatics. En net als bij de Junior Heroes, kun je ook 
bij de Feanatics profiteren van vele extra’s:
•  Welkomstpakket
•  Toegang tot speciale ledenactiviteiten 
•  Je eigen Feanatics-clubkaart, waarmee je verschillende 

kortingen kunt scoren
•  Je mag deelnemen aan prijsvragen waarmee je leuke prijzen 

kunt winnen
•  En natuurlijk nog veel meer!

Voorwaarden actie
-  Je gaat een lidmaatschap aan voor het seizoen 2021-2022  

(1 juli 2021 t/m 30 juni 2022)
-  Je lidmaatschap gaat in op 1 mei 2021.
-  Je bent de laatste twee maanden van het seizoen 2020-

2021 gratis lid, voor het seizoen 2021-2022 betaal je 
een contributie van €16,50. Daarna is het lidmaatschap 
opzegbaar met een termijn van een maand.

Meer informatie, voorwaarden van het lidmaatschap en lid 
worden kan via www.juniorheroes.nl of www.feanatics.nl. 

Kidspartners 

Hoofdsponsor



www.blaauwevenementenservice.nl

Wij helpen u graag!

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

techniek, bouw, schoonmaak, 
horeca, productie en zorg

VOLOP VACATURES IN DE  

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL

www.bordbusters.nl

autobelettering • bewegwijzering 
ontwerp •  full colour prints 
gevel reclame  •  projectborden

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl
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